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এক বছক্র শিল্পঋণ 

৭৮ িতোাংি রুই-কোতলোই খেলোশি 

 

শিল্প েোক্ত ‘রুই-কোতলো’ শিক্েক্ব খ্যোত বড় উক্যোক্তোরো ঋণ শিক্ে খেরত শিক্েি িো। খেল এক বছক্র এমি বড় শিল্পঋণ খেরত িো 

খিওেোর প্রবণতো খবক্ড়ক্ছ। বোাংলোক্িি ব্োাংক্কর ততশর েব বক্িষ প্রশতক্বিি বলক্ছ, এক বছক্র এ িোর খবক্ড় িক্েক্ছ ৭৮ িতোাংি। শুধু 

বড় উক্যোক্তোরোই িি, খছোট-বড় কমক্বশি েব শিক্ল্পোক্যোক্তোই শিল্পঋণ খেরত িো খিওেোর খিিোে খমক্তক্ছি। খেল এক বছক্র ব্োাংক 

ও আশথ বক প্রশতষ্ঠোিগুক্লোর এ েোক্ত শবতরণ করো ঋক্ণর বড় অাংিই এেি খেলোশি।  ২০১৮-১৯ অথ ববছর খিক্ষ এ েোক্ত ব্োাংক ও 

আশথ বক প্রশতষ্ঠোিগুক্লোর খেলোশি ঋক্ণর িশরমোণ খেক্কক্ছ ৫৭ িোজোর ২০১ খকোটি টোকোে, যো এ েোক্ত শবতরণ িওেো ঋক্ণর ১৪.৩০ 

িতোাংি। ২০১৭-১৮ অথ ববছক্র এ েোক্ত খেলোশি ঋণ শছল ৩৮ িোজোর ৪৯৯ খকোটি ৪০ লোে টোকো। েক্ল এক বছক্রর ব্বধোক্ি এ 

েোক্তই খেলোশি ঋণ খবক্ড়ক্ছ প্রোে ১৮ িোজোর ৭০২ খকোটি টোকো বো ৪৮.৫৮ িতোাংি। 

বোাংলোক্িি ব্োাংক্কর িোলিোেোি প্রশতক্বিি িয বোক্লোচিোে এমি শচত্র িোওেো খেক্ছ। অন্যোন্য েোক্তর খচক্েও শিল্প েোক্ত খেলোশি ঋণ 

বৃশির িোর খবশি। এই িোর েোশব বক েোক্তর েড় খেলোশি ঋক্ণর িোক্রও খচক্েও খবশি। েত জুি িয বন্ত েোশব বক ব্োাংশকাং েোক্ত খেলোশি 

ঋক্ণর িোর ১১.৬৯ িতোাংি। প্রশতক্বিি অনুযোেী, ২০১৮-১৯ অথ ববছক্র শিল্প েোক্ত খয িশরমোণ খেলোশি ঋণ খবক্ড়ক্ছ তোর মক্ে 

রোষ্ট্রোেত্ত ব্োাংক্কর খবক্ড়ক্ছ েক্ব বোচ্চ ৪৯.৪০ িতোাংি। এর িক্রই খবেরকোশর ব্োাংক্কর খবক্ড়ক্ছ ৪১.৭৫ িতোাংি। এ ছোড়ো শবক্িষোশেত 

ব্োাংক্কর ১.৩৬ িতোাংি, শবক্িশি ব্োাংক্কর ১ িতোাংি ও  ব্োাংকবশির্ভ বত আশথ বক প্রশতষ্ঠোিগুক্লোর ৬.৪৯ িতোাংি খেলোশি ঋণ খবক্ড়ক্ছ। 

প্রশতক্বিক্ি খিেো যোে, এ েোক্ত খেলোশি ঋণ শিশতর শিক খথক্কও এশেক্ে বড় শিক্ল্পোক্যোক্তোরো। ২০১৮-১৯ অথ ববছর খিক্ষ বড় শিক্ল্প 

এ িোর িাঁশড়ক্েক্ছ ৬৬.২৪ িতোাংি। এ ছোড়ো মোঝোশর শিক্ল্প ২২.৩৮ িতোাংি ও ক্ষুদ্রশিক্ল্প ১১.৩৮ িতোাংি।  

প্রশতক্বিি অনুযোেী, ২০১৮-১৯ অথ ববছক্র শিল্প েোক্ত খমোট ঋণ শবতরণ করো িক্েক্ছ শতি লোে ৯৯ িোজোর ৮৫৭ খকোটি টোকো, যো 

২০১৭-১৮ অথ ববছক্রর খচক্ে ১৫.৪৩ িতোাংি খবশি। এ েমক্ে শিল্পঋণ আিোে িক্েক্ছ শতি লোে ১৯ িোজোর ৭৬২ খকোটি টোকো, যো 

২০১৭-১৮ অথ ববছক্রর খচক্ে ১৭.০৫ িতোাংি খবশি। প্রশতক্বিক্ি আক্রো খিেো যোে, েত অথ ববছর খিক্ষ শিল্প েোক্ত বক্কেো ঋণ শিশতর 

িশরমোণ িাঁশড়ক্েক্ছ িাঁচ লোে ২৭ িোজোর ৩৩৪ খকোটি টোকো। ২০১৭-১৮ অথ ববছক্রর জুি খিক্ষ যো শছল চোর লোে ৩২ িোজোর ৬৪৪ খকোটি 

টোকো। েক্ল খেল এক বছক্র শিল্প েোক্ত বক্কেো ঋণ শিশত খবক্ড়ক্ছ ২২.৯৫ িতোাংি। অন্যশিক্ক েত অথ ববছক্র এ েোক্ত খমেোক্িোত্তীণ ব 

ঋক্ণর শিশত িাঁশড়ক্েক্ছ ৭৪ িোজোর ৬৬৪ খকোটি টোকো, যো ২০১৭-১৮ অথ ববছর খিক্ষ শছল ৬০ িোজোর ৭২৯ খকোটি টোকো। এ শিেোক্ব েত 

এক বছক্র শিল্প েোক্ত খমেোক্িোত্তীণ ব ঋণ খবক্ড়ক্ছ ২২.৯৫ িতোাংি। 

 


